Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze
środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia,
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Szanowni Państwo
Towarzystwo Nowa Kuźnia zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie
rekomendowanego programu:
„Środowiskowa profilaktyka uzależnień”.
Szkolenie ma formę wykładowo – warsztatową, jego celem jest dostarczenie uczestnikom
wiedzy o programie oraz umiejętności wystarczających do wdrożenia i realizacji programu
w konkretnym środowisku lokalnym.
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się profilaktyką uzależnień, pracujących
na co dzień z dziećmi i młodzieżą, a szczególnie z osobami mającymi trudności
w przystosowaniu społecznym. Pracowników placówek wsparcia dziennego, psychologów,
pedagogów,
pracowników
socjalnych,
realizatorów
szkolnych
programów
profilaktycznych…
Uruchomienie i realizacja programu wymaga ok. 3 – 4 osób, dlatego dogodnym wariantem
jest uczestnictwo w szkoleniu 20 osób z jednego makrośrodowiska (powiat, miasto, duża
dzielnica, gmina) z możliwością stworzenia pięciu czteroosobowych zespołów do realizacji
programów w częściach tego makrośrodowiska, czyli np. w dzielnicach, osiedlach,
miejscowościach, wsiach. Możliwe są również inne warianty.
Szkolenia odbędą się na przestrzeni od 09.04 do 10.06.2018. Planuje się pięć grup
szkoleniowych po minimum 20 osób (może być niewiele więcej). Jedno szkolenie trwa trzy
kolejne dni (20 godzin).
Szkolenia odbywają się w konkretnych środowiskach, tj. szkoleniowcy przyjeżdżają na
miejsce wytypowane i wskazane przez grupę uczestników szkolenia.
Konkretne terminy
zainteresowanych.
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Szczególnie zachęcamy instytucje takie jak: urzędy miast, powiatów i gmin, GOPS’y,
MOPS’y, PCPR’y, zainteresowane realizacją programu na swoim terenie, do zgłaszania
grup uczestników.
Odbycie szkolenia uprawnia do realizacji programu pod warunkiem zachowania jego
standardów. Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie certyfikaty, wskazujące na
możliwość realizacji programu „Środowiskowa profilaktyka uzależnień”.
Uczestnicy szkolenia nie ponoszą jego kosztów, za wyjątkiem dojazdu na miejsce.
Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia ani noclegów podczas szkolenia.
Przedstawicieli środowisk szklonych prosimy o wybór i udostępnienie sali na szkolenie
oraz ew. wybór uczestników szkolenia.

Wskazani, chętni kandydaci poproszeni zostaną o wypełnienie „formularza
zgłoszeniowego”. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, szczególnie w przypadku
większej liczby kandydatów niż miejsc, podejmie kadra Towarzystwa Nowa Kuźnia na
podstawie analizy informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych.
Szkolenie prowadzą Ireneusz i Anna Siudem
Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje:
Ireneusz Siudem tel. 81 443 43 13, 602 79 63 68
poczta@nowakuznia.org
poczta@isiudem.pl

